Plan wydawniczy
Krajowej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury
na rok 2016

Działalność wydawnicza Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
w roku 2016 prowadzona będzie – podobnie jak w latach poprzednich trzytorowo, a mianowicie:
I. jako uzupełnienie szkolenia wstępnego → w ramach cyklów
wydawniczych pod nazwą: „Biblioteka Aplikanta” oraz „Pierwsza
wokanda”;
II. jako uzupełnienie szkolenia ustawicznego → w ramach cyklu
wydawniczego pod nazwą „Metodyki”, cyklu zeszytów tematycznych
odnoszących się do nowelizacji Kodeksu karnego i Kodeksu
postępowania

karnego,

a

także

poprzez

wydanie

publikacji

poświęconej etyce sędziego i prokuratora oraz zbioru dobrych
praktyk zarządzania sądami powszechnymi;
III. poprzez kontynuowanie wydawania Kwartalnika Krajowej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury.
Ad I.
1. Cykl wydawniczy pod nazwą „Biblioteka Aplikanta” - Zbiory
kazusów:

dla

aplikantów

sędziowskich

oraz

dla

aplikantów

prokuratorskich
W ramach cyklu wydawniczego pod nazwą „Biblioteka Aplikanta”
w 2016 roku planowane jest wydanie dwóch zbiorów kazusów. Pierwszy
z

nich

przeznaczony

będzie

dla

aplikantów

sędziowskich

a

drugi

dla aplikantów prokuratorskich. Ich zakres przedmiotowy będzie zaś
adekwatny

do

sędziowskiego

zakresu

i

przedmiotowego

prokuratorskiego.

Zbiory

egzaminów
te

stanowiły

odpowiednio:
będą

swoiste

kompendia ułatwiające aplikantom przygotowanie się do egzaminów:
sędziowskiego

i

prokuratorskiego.

Ich

autorami

będą

sędziowie

i prokuratorzy, którzy wchodzili w skład zespołów i komisji egzaminacyjnych
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oraz wykładowcy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, posiadający
dorobek naukowy oraz doświadczenie zawodowe i dydaktyczne, zwłaszcza
w prowadzeniu zajęć z aplikantami metodami typu B i G.
2. Pierwsza wokanda
Publikacja pt. Postępowanie w sprawie o rozgraniczenie, stanowić
będzie kontynuację serii wydawniczej pod nazwą Pierwsza wokanda,
zapoczątkowanej w 2013 roku i korelującej z programem aplikacji
sędziowskiej i prokuratorskiej w zakresie realizowanym przede wszystkim
w

ramach

zajęć

typu

B.

Zadaniem

tego

rodzaju

publikacji

jest

przedstawienie zarówno aplikantom jak i nowo mianowanym sędziom
i asesorom powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury metodyki
pracy w sprawach o konkretne roszczenia czy przestępstwa. Zgodnie
z przyjętym założeniem, w ramach serii, jedna publikacja poświęcona jest
jednemu rodzajowi spraw przewidzianych programem aplikacji i prezentuje
wzorzec

działania

przy

ich

rozstrzyganiu.

Głównym

zagadnieniom

stanowiącym przedmiot konkretnej publikacji towarzyszą dwa dodatkowe
tematy: Problemy i komplikacje, odwołujące się do sytuacji wymagających
podjęcia decyzji wpadkowej w oparciu o przepis ustawy, a niejednokrotnie
z uwzględnieniem orzecznictwa oraz Uwagi techniczne czyli wskazówki
warsztatowe, dające pełny obraz prowadzonego postępowania.
Wydawanie przedmiotowej serii kontynuowane będzie także w
kolejnych latach, a autorami publikacji będą sędziowie – przede wszystkim
wykładowcy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - posiadający
doświadczenie zawodowe, dydaktyczne i naukowe.
Ad II.
1. Cykl wydawniczy pod nazwą „Metodyki”
Cykl wydawniczy pod nazwą „Metodyki” stanowił będzie kontynuację
serii

wydawniczej

zapoczątkowanej

w

2010

roku,

a

adresowanej

przede wszystkim do sędziów, prokuratorów, asesorów prokuratury oraz
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referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów,
kuratorów sądowych, a także urzędników sądów i prokuratury. Koncepcja
wydawania tego rodzaju pozycji stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom
wymienionych środowisk, które zgłaszają postulaty opracowania swoistych
poradników,

zawierających

przydatne

w

praktyce

informacje

z poszczególnych dziedzin prawa.
W ramach tego cyklu w 2016 roku planowane jest wydanie niżej
zaproponowanych publikacji:
a) Orzekanie kary łącznej i wydawanie wyroku łącznego
Orzekanie kary łącznej powodowało i powoduje w praktyce wiele
problemów. Przed ich rozwiązaniem stają zarówno orzekający w sprawach
karnych sędziowie jak i prokuratorzy. Komplikacje i dylematy w tym zakresie
spotęgowane zostały po wejściu w życie z dniem 1 lipca 2015 roku
zmienionych przepisów Kodeksu karnego odnoszących się do tej instytucji.
W takim stanie rzeczy niniejsza pozycja wydawnicza stanowić będzie
nieocenioną pomoc w codziennej pracy sędziów wydziałów karnych
i prokuratorów. Opracowanie to przyczyni się także do wykształcenia
dobrych wzorców i praktyk w zakresie prawidłowego orzekania kary łącznej,
a zarazem umożliwi ujednolicenie praktyk i wymagań w zakresie szkolenia
aplikantów w tym przedmiocie.
b) Metodyka

pracy

sędziego

w

postępowaniu

egzekucyjnym

postępowaniu

egzekucyjnym

i zabezpieczającym
Metodyka

pracy

sędziego

w

i zabezpieczającym ma stanowić dla sędziów praktyczny poradnik,
wskazujący na prawidłowy sposób procedowania, a zarazem zawierający
wzory orzeczeń wydawanych w tego typu postępowaniach, wsparte
rozważaniami

teoretycznymi.

Zgodnie

z

przyjętym

założeniem,

jej

kontynuacją byłyby w przyszłości metodyki dotyczące pracy sędziego
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w sprawach cywilnych rozpoznawanych w postępowaniu procesowym
i nieprocesowym.
Autorami tej publikacji będą zaś – co oczywiste – sędziowie
posiadający doświadczenie nie tylko zawodowe lecz także dydaktyczne
i naukowe.
c) Metodyka pracy zawodowego kuratora sądowego
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury realizuje – choć aktualnie,
wobec ograniczonych możliwości budżetowych, w niewielkim już tylko
zakresie – szkolenia dla dość licznej rzeszy zawodowych kuratorów
sądowych. Dopełnieniem tych szkoleń, zwłaszcza w obecnej sytuacji
finansowej,

będzie

w

pracy

zakresie

publikacja,
kuratora

stanowiąca

sądowego,

w

kompendium

postaci

wiedzy

Metodyki

pracy

zawodowego kuratora sądowego. Przygotowana ona zostanie przez
wykładowców Krajowej Szkoły, sędziów i kuratorów sądowych o bogatym
doświadczeniu zawodowym.
d) Metodyka

pracy

osób

odpowiedzialnych

w

sądach

i prokuraturach za kontakty z mediami
W obecnej rzeczywistości żadna instytucja publiczna nie może
prawidłowo

funkcjonować

z przedstawicielami

środków

bez

utrzymywania

społecznego

stałych

przekazu.

kontaktów
Obowiązek

utrzymywania takich kontaktów ma charakter konstytucyjny, a ponadto
wywodzony jest z zapisów prawa międzynarodowego, np. z Europejskiej
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka czy Międzynarodowego Paktu Praw
Obywatelskich i Politycznych.
W

tym

aspekcie

niezwykle

ważną

rolę

odgrywa

właściwe

kształtowanie wizerunku sądów i prokuratur w odbiorze społecznym. Można
to osiągnąć poprzez wypracowanie pozytywnego przekazu medialnego
dotyczącego tych instytucji. Realizacja tego celu spoczywa głównie na
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osobach odpowiedzialnych za kontakty z przedstawicielami środków
masowego przekazu. W przypadku sądów i prokuratur dotyczy to nie tylko
rzeczników prasowych, ale i kierowników jednostek organizacyjnych sądów i
prokuratur (bądź ich zastępców – w zależności od podziału czynności),
którzy powinni być profesjonalnie przygotowani do tego zadania, a którzy
przecież na tych stanowiskach się zmieniają. Co więcej, na podstawie
stosownego upoważnienia, każdy z prokuratorów czy sędziów może znaleźć
się w sytuacji konieczności udzielenia informacji przedstawicielom mediów.
Pozycja na rynku wydawniczym, traktująca kwestie związane z pracą
osób odpowiedzialnych w sądach i prokuraturach za kontakty z mediami
w sposób kompleksowy wydaje się być nieodzowna zwłaszcza, że w tej
materii - jak dotąd - brak jest tego rodzaju publikacji. Winna ona zawierać
wskazówki dla takich osób, pozwalające im na skuteczne poruszanie się
w świecie mediów tak, aby pokazywać pracę sędziów i prokuratorów
we właściwym świetle, a zatem w sposób rzetelny i co za tym idzie
o wiele bardziej pozytywny niż wizerunek tych organów kreowany
na co dzień przez dziennikarzy dla uzyskania większej oglądalności
czy popularności.
Metodyka pracy osób odpowiedzialnych w sądach i prokuraturach
za kontakty z mediami niewątpliwie przyczyni się do właściwego budowania
przekazu medialnego tych organów, co w obecnych czasach jest
nie do przecenienia, a na co – w odniesieniu do sądów - zwrócono uwagę,
powołując

Zespół

Sprawiedliwości

ds.

Krajowej
Standardów

Rady

Sądownictwa

Komunikacji

w

i

Ministerstwa

Sądach.

Wizerunek

ukształtowany przez media niewątpliwie wpływa bowiem na społeczny
odbiór instytucji i organów państwowych, czego przykładem jest choćby
Policja, w przypadku której wypracowana, konsekwentna polityka medialna
w znaczący sposób przyczyniła się do wzrostu zaufania społeczeństwa do tej
służby. Co więcej, licznie przeprowadzane w ostatnich czasach badania
naukowe

potwierdzają,

że

dla

przeważającej
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części

społeczeństwa

rzeczywistość jest nie taka, jaka w istocie jest lecz taka, na jaką wykreowana
zostanie przez media.
Autorami tej Metodyki będą osoby posiadające doświadczenie
w kontaktach z dziennikarzami, a w szczególności wieloletni rzecznicy
prasowi sądów i prokuratur, co niewątpliwie przyczyni się do nadania jej
waloru praktycznego poradnika.
2. Zeszyty tematyczne dotyczące znowelizowanych: Kodeksu
postępowania karnego i Kodeksu karnego
a) Znowelizowany Kodeks postępowania karnego w pracy sędziego
i prokuratora
1 lipca 2015 roku weszła w życie rozległa, niemająca dotychczas
precedensu, nowelizacja Kodeksu postępowania karnego. Wprowadziła
ona zmiany o modelowym charakterze, prowadzące do ukonstytuowania
się zupełnie nowej jakości procesu karnego.
Od 10 lutego 2014 roku Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
prowadziła szkolenia tych zmian dotyczące. Jednak, aby zdobywana
na nich wiedza mogła zostać ugruntowana przez tych, którzy wzięli w nich
udział oraz dotrzeć do szerszych jeszcze kręgów zainteresowanych,
niezbędnym stało się wydanie zeszytów tematycznych dotyczących
nowelizacji

Kodeksu

postępowania

karnego

w

ujęciu

praktycznym.

Dotychczas wydane zostały dwa z nich: jeden poświęcony zagadnieniom
ogólnym i postępowaniu przygotowawczemu, a drugi – postępowaniu przed
sądem pierwszej instancji i postępowaniom szczególnym. We wrześniu 2015
roku do druku przekazany został trzeci, zatytułowany Postępowanie
odwoławcze,

nadzwyczajne

środki

zaskarżenia,

postępowanie

po uprawomocnieniu się wyroku i postępowanie w sprawach karnych
ze stosunków międzynarodowych.
Z uwagi na to, że pomiędzy opracowaniem i wydaniem zeszytów,
a wejściem w życie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, nastąpiła
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kolejna zmiana przepisów w tym zakresie, a i funkcjonowanie tych przepisów
może przynieść wiele problemów, które trzeba będzie rozwiązać - być może
nie tylko w procesie ich stosowania, ale i przez wprowadzenie nowych
unormowań – zachodzi konieczność wydania czwartego zeszytu z tego
cyklu, który kwestii tych by dotyczył. Jego zakres przedmiotowy obejmie
zarówno wspomniane zmiany przepisów dokonane ustawą z 20 lutego
2015 roku jak i rozwiązania najczęstszych problemów w stosowaniu
znowelizowanego Kodeksu postępowania karnego.
Autorami tej publikacji będą członkowie zespołów ekspertów,
powołanych do przeprowadzenia szkoleń z zakresu nowelizacji Kodeksu
postępowania karnego, a więc sędziowie i prokuratorzy charakteryzujący się
pogłębioną

wiedzą

z

zakresu

postępowania

karnego

oraz

dużym

doświadczeniem zawodowym.
b) Znowelizowany Kodeks karny w pracy sędziego i prokuratora
Do Kodeksu karnego z 1997 roku od wielu lat wprowadzane są liczne
zmiany. Szereg z nich weszło w życie z dniem 1 lipca 2015 roku. Prawidłowe
stosowanie prawa przez prokuratorów i orzekających w sprawach karnych
sędziów wymaga nie tylko dobrej znajomości przepisów intertemporalnych,
ale też sprawnego porównywania przepisów obowiązujących w dacie
czynu z tymi obowiązującymi w dacie orzekania, a w konsekwencji
właściwej oceny tego, który z nich jest względniejszy dla sprawcy. Na ocenę
tę wpływ ma zazwyczaj szereg instytucji prawa karnego, jakie należy
uwzględnić, a które w ostatnim czasie uległy poważnym zmianom.
W

takim

znowelizowanemu

stanie

rzeczy

Kodeksowi

zeszyt

karnemu

tematyczny
stanowił

będzie

poświęcony
pomocne

kompendium wiedzy dla prokuratorów i orzekających w sprawach karnych
sędziów. Zamysłem jest, aby przedstawione zostały w nim zmiany dokonane
w przepisach prawa karnego materialnego w odniesieniu do uregulowań
uprzednio

obowiązujących

i

z

podaniem

praktycznych

przykładów

rozstrzygania pojawiających się w zakresie ich stosowania problemów.
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Autorami tej publikacji będą w szczególności sędziowie i prokuratorzy
charakteryzujący

się

bogatym

doświadczeniem

zawodowym

oraz

dorobkiem naukowym.
3. Etyka zawodów sędziego i prokuratora w świetle orzecznictwa sądów
dyscyplinarnych
Zarówno sędziego jak i prokuratora winna charakteryzować nie tylko
bardzo dobra znajomość przepisów prawa, ale także odpowiednia postawa
etyczna. Nie zawsze jednak tak jest, na co wskazują liczne orzeczenia sądów
dyscyplinarnych. Co więc przystoi sędziemu i prokuratorowi, a co nie?
Co jest akceptowanym postępowaniem, a co uchybia godności ich
urzędów, stanowi delikt dyscyplinarny? Wskazówki w tym zakresie ma dać
publikacja opracowana przez sędziów oraz prokuratorów, posiadających
doświadczenie w zakresie orzekania w sądach dyscyplinarnych oraz do tych
orzeczeń się odwołująca.
4. Zbiór dobrych praktyk zarządzania sądami powszechnymi
Zbiór

dobrych

praktyk

zarządzania

sądami

powszechnymi

opracowany został w ramach zrealizowanego przez Krajową Szkołę
Sądownictwa i Prokuratury projektu „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania
czasem i kosztami postępowań sądowych – case management”. Jego
opublikowanie i rozdystrybuowanie do sądów i prokuratur przyczyni się
z

jednej

a

z

strony

drugiej

do

do

utrwalenia

promocji

rezultatów

rozwiązań

przywołanego

techniczno

-

projektu,

organizacyjnych,

usprawniających wymiar sprawiedliwości.
Ad III. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
W 2016 roku kontynuowane będzie wydawanie Kwartalnika Krajowej
Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Kwartalnik ten - tak jak w latach
ubiegłych - będzie dystrybuowany bezpłatnie do sądów apelacyjnych
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i prokuratur apelacyjnych na terenie całego kraju oraz do Sądu
Najwyższego, Prokuratury Generalnej, Naczelnego Sądu Administracyjnego
oraz innych instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości i prokuraturą,
a także uczelni wyższych kształcących na kierunku prawo.
Założeniem na 2016 rok jest wydanie czterech zeszytów Kwartalnika KSSiP.
Każdy z zeszytów Kwartalnika zawierał będzie rubryki i działy, wśród
których znajdą się artykuły, materiały szkoleniowe, recenzje, debiuty
(dział stworzony przede wszystkim z myślą o aplikantach oraz o osobach,
które rozpoczynają swoją działalność publicystyczną), glosy, aktualności
i sprawozdania (dział, w którym znajdą się krótkie informacje związane
z działalnością Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury), bieżąca
bibliografia prawnicza.
Podkreślić

należy,

że

Kwartalnik

Krajowej

Szkoły

Sądownictwa

i Prokuratury jest systematycznie wydawany od 2011 roku i cieszy się dużym
zainteresowaniem nie tylko wśród aplikantów Krajowej Szkoły, ale także
wśród sędziów i prokuratorów oraz innych pracowników szeroko pojętego
wymiaru sprawiedliwości. Co więcej, pomimo swojej krótkiej historii periodyk
ten zyskał już renomę w środowiskach prawniczych i wpisany jest na listę
czasopism naukowych.

Sporządziła:
Agnieszka Welenc – prokurator

Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
ds. Organizacyjnych
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